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بررسي تاثير روحي مبلمان انتخابي در طراحي داخلي منازل مسكوني ( شهر تهران )

                                تقديمي از : مهندس مهرناز فراهاني 

چکیده:

تـوجـه بـه تـاثـیر روانـی مـلزومـات و مـبلمان در طـراحـی داخـلی بـر انـسان هـا بـر کـسی پـوشـیده نیسـت. بـا تـوجـه 
بــه شــرایــط کــنونــی کــشور لــزوم تــوجــه مــسائــل روانــی در حــال حــاضــر از اهــمیت ويــژه اي بــرخــوردار اســت و 
هــمچنین کــمبود پــژوهــش در ایــن حــوزه اهــمیت و ضــرورت پــژوهــشی ایــن مــقالــه را بــیان مــیکند. بــا تــوجــه بــه 
تـــقاضـــا و ذائـــقه مـــختلف مـــردم در انـــتخاب مـــبلمان ،  رابـــطه مـــتقابـــل ایـــن دو مـــهم ، یـــعنی احـــساس روانـــی 
مـــردم و انـــتخاب واقـــعی مـــردم در انـــتخاب مـــبلمان ، 120 پـــرســـشنامـــه مـــورد اســـتفاده ایـــن مـــقالـــه  بـــا آلـــفای 
گـرونـباخ 0.92 و بـه روش لـیکرت ِ طـراحـی گـردیـد و نـتایـج ایـن مـقالـه بـیانـگر احـساس روانـی شـکوهـمند بـرای 
مـــبلمان کـــالســـیک ،احـــساس آســـودگـــی و آرامـــش بـــرای مـــبلمان ســـنتی و احـــساس تجـــدیـــد و کـــارایـــی بـــرای 
مــــبلمان مــــدرن مــــیباشــــد. ارجــــحیت انــــتخاب رنــــگ ســــرد بــــرای بــــانــــوان و انــــتخاب رنــــگ گــــرم تــــوســــط آقــــایــــان و 
هـــمچنین انـــتخاب غـــالـــب رنـــگ هـــای ســـرد در بـــازه  ســـنی 40-20 از نـــتایـــج حـــاصـــل از تحـــلیل پـــاســـخ هـــای 
پـرسـشنامـه هـا مـیباشـد. در مـرحـله آخـر انـتخاب نـوع مـبلمان در دو شـرایـط مسـتقل از مـسائـل اقـتصادی و 
تــاثــیر گــذاری مــسائــل اقــتصادی بــررســی گــردیــد و مــشخص گــردیــد مــبلمان کــالســیک انــتخاب اصــلی مــردم 
فـارغ از مـسائـل اقـتصادی اسـت و مـبلمان مـدرن انـتخاب مـردم در شـرایـط واقـعی مـی بـاشـد و نـکته جـالـب 
تــــوجــــه آن کــــه در قــــسمت اول ایــــن بــــخش اشــــاره گــــردیــــد کــــه مــــبلمان ســــنتی كــــه بــــیانــــگر احــــساس آرامــــش و 
آســــودگــــی در افــــراد بــــود ولــــی در انــــتخاب مــــبلمان در دو حــــالــــت اشــــاره شــــده ،  مــــبلمان ســــنتی در اولــــویــــت 
انـــتخاب مـــردم قـــرار نـــداشـــت. كـــه ايـــن خـــود مـــيتوانـــد دريـــچه اي بـــاشـــد بـــراي تـــولـــيدكـــنندگـــان داخـــلي صـــنعت 
مـبلمان كـه بـا ارائـه طـرح هـاي بـرتـر و مـطابـق بـا ذائـقه بيشـتر ايـن روزهـاي مـردم بـه تـولـيد مـبلمانـي ايـرانـي ، 
فــاخــر و مــورد پــسند هــر چــه بيشــتر بــراي بــازارهــاي داخــلي و بــني املــللي بــيانــجامــد چــرا كــه ايــن روزهــا ديــد 
بيشـتر تـولـيدكـنندگـان بـايـد تـامـني نـياز داخـلي بـازار كـشور و ايـجاد افـق هـاي نـو بـراي گسـترش صـادرات و 
ارزآوري بيشـتر بـراي مـيهن اسـالمـي بـاشـد. كـه ايـن مـقالـه تـلنگري اسـت بـر اهـميت لـزوم تـوجـه پـژوهـشي و 
تـاثـير مسـتقيم آن بـر فـروش و بهـره وري بيشـتر اصـناف مـربـوطـه كـه بـا تـحقيق بيشـتر و بـا تـدبـير بـه فـعالـيت 

اقتصادي خود بپردازند .
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مقدمه:

تـعلق مـکانـی حـالـتی از ارتـباط انـسان بـا مـحیط پـیرامـون وی اسـت کـه مـی تـوان رشـد و تـحصیل آنـرا در گـذر زمـان  
در افــــراد مــــختلف مــــشاهــــده کــــرد. حــــس تــــعلق مــــکانــــی  عــــامــــلی اســــت کــــه مــــوجــــب تــــبدیــــل یــــک فــــضا بــــه مــــکانــــی بــــا 
خـصوصـیات ـحسی و رفـتاری ویـژه بـرای افـراد آن مـحیط مـیگردد. وجـود رابـطه حـسی مـناسـب بـا مـکان مـوجـب ارتـقاء 
کـــیفیات رفـــتاری مـــیشود(ســـهیلی و اوجـــاقـــلو،1394) و ايـــن هـــمان نـــكته اي اســـت كـــه بـــاعـــث ارتـــباط روحـــي و حـــس 
خـوشـايـند حـضور در يـك مـكان را سـبب مـيگرد ، آن جـا كـه خـاطـره هـا پـر رنـگ تـر بـه يـاد مـي مـانـند و لحـظات گـويـي 

متوقف ميشوند .

مـحيط عـالوه بـر عـناصـر كـالـبدي، شـامـل پـيام هـا و رمـزهـايـي اسـت كـه مـردم بـر اسـاس نـقش هـا، تـوقـعات، انـگيزه هـا 
و ديـــــگر عـــــوامـــــل آن را درك مـــــي كـــــنند و در مـــــورد آن بـــــه قـــــضاوت مـــــي پـــــردازنـــــد. تـــــعلق بـــــه مـــــكان، عـــــامـــــل مـــــهمي در 
هـماهـنگي فـرد و مـحيط، بهـره بـرداري بهـتر از مـحيط، رضـايـت اسـتفاده كـنندگـان و در نـهايـت تـداوم حـضور در آن 
مـــي بـــاشـــد( فـــالحـــت،1385).از آنـــجا کـــه  مـــعماری امـــروز مـــا در رابـــطه بـــا بـــرقـــراری رابـــطه ذهـــنی مـــتاســـفانـــه دارای 
اشـکاالت فـراوانـی در حـوزه طـراحـی، روانـشناسـی، ذائـقه مـخاطـبان و... مـی بـا شـد و از دغـدغـه هـاي ايـن روزهـاي 

معماري ما محسوب ميگردد ، ضرورت پژوهش در این حوزه را بیشتر تبیین میکند. 

ارتـباط بـا مـکان را مـی تـوان از جـنبه هـای مـختلف مـورد بـررسـی قـرار داد . بـرای نـمونـه از لـحاظ مـقیاس مـی تـوانـد 
بـسیار بـزرگ بـاشـد ( کـشور شهـر )، انـدازه مـتوسـط ( محـله ) داشـته بـاشـد یـا حـتی کـوچـکتر ( خـانـه ) بـاشـد . آنـها 
مــی تــوانــند مــلموس یــا ســمبولــیک ، تجــربــه شــده یــا تجــربــه نشــده ، شــناخــته یــا نــاشــناخــته بــاشــد . در افــراد مــختلف، 
روابـط حـاصـل از ارتـباط بـا مـکان هـای مـتنوع حـس هـای مـتفاوت از هـم ایـجاد مـی کـند کـه بـه ویـژگـی هـای فـیزیـکی ، 



اجـتماعـی و فـرهـنگی آن مـکان مـرتـبط اسـت و هـمني طـور ويـژگـي هـاي مـختلف افـراد از جـمله نـوع فـرهـنگ ، تـربـيت و 
شــرايــط پــرورشــي  . نــگاه عــلمی بــه پــدیــده پــیونــد افــراد بــا مــکان ، مــقولــه تــازه ای نیســت، انــواع دیــدگــاه هــا در حــوزه 
هـای عـلمی مـتفاوت مـانـند پـدیـدارشـناسـی ، انـسان شـناسـی ، روان شـناسـی مـحیط ، مـعماری ، جـامـعه شـناسـی ، 
جــغرافــیا و بــرنــامــه ریــزی شهــری بــرای ایــن مــفهوم تــعاریــف مــتفاوتــی را کــه پــژوهــشگران بــا آن مــواجــه بــودنــد  ، تــنوع 
نــگرش هــا در ســطوح نــظری و عــلمی ، هــمراه بــا تــعاریــف مــتفاوتــی کــه در ارتــباط بــا ایــن مــفهوم ارائــه شــده اســت ، 
دانســته شــده اســت . بــه مــنظور تــوصــیف پــیونــد افــراد بــا مــکان ، وابســتگی بــه مــکان و مــفهوم مــکان را بــه کــار بســته 
انـد . حـس مـکان از ادراک فـردی و اجـتماعـی ،عـادات و تجـربـه پـدیـدار مـی شـود.(کـاروان و قـیاسـونـد حـاجـی آبـادی،

.(1394

خـانـه در وجـه اول یـک نـهاد اسـت و نـه یـک سـازه و ایـن نـهاد بـرای مـقاصـد بـسیار پـیچیده ای بـوجـود آمـده اسـت . از 
آنــجا کــه احــداث یــک خــانــه پــدیــده ای فــرهــنگی بــه شــمار مــی آیــد، شــکل و ســازمــان فــضایــی آن بــه شــدت تــحت تــاثــیر 

فرهنگی است که بدان تعلق دارد.

حــتی از آن زمــان کــه خــانــه بــرای بشــر اولــیه بــه عــنوان ســر پــناه مــطرح بــود، مــفهوم عــملکرد تــنها در فــایــده رســانــی یــا 
فـــضایـــی عـــملکردی مـــحض خـــالصـــه نمیشـــد . وجـــه ســـرپـــناهـــی خـــانـــه بـــه عـــنوان وظـــیفه ضـــمنی، ضـــروری و انـــفعالـــی 
مـــطرح بـــود و جـــنبه مـــثبت مـــفهوم خـــانـــه، ایـــجاد مـــحیطی مـــطلوب بـــرای زنـــدگـــی خـــانـــواده بـــه مـــثابـــه واحـــد اجـــتماعـــی 

بود(اربابان و صدیق،1394).

قـضاوت در بـاره تـاثـیر  کـالـبد مـعماری بـه عـنوان مـحصول فـرایـند طـراحـی مـی تـوان در سـه حـالـت کـمی ،کـیفی و بـه 
عـام و عـمومـی بـررسـی کـرد. در هـر يـك از حـالـت هـای فـوق افـراد مـختلف پـاسـخ هـای مـتفاوتـی را مـیدهـند. مـهندسـان 
اهـل فـن، طـراحـان و مـردم جـامـعه هـدف ایـن قـضاوت هسـتند. در ایـن پـژوهـش نـقش مـبلمان و دکـوراسـیون داخـلی در 
مـــقیاس خـــانـــه بـــر ایـــجاد حـــالـــت روانـــی مـــطلوب در اســـتفاده کـــنندگـــان آنـــها مـــورد بـــررســـی قـــرار مـــیگيرد و نـــتایـــج ایـــن 
پـــژوهـــش مـــیتوانـــد در تحـــلیل ذائـــقه مـــردم در آســـیب شـــناســـی و ارتـــقاء کـــیفیت طـــراحـــی مـــفید بـــاشـــد. و نـــوري بـــاشـــد 
روشـــنگر بـــراي تـــولـــيدكـــنندگـــان ايـــن صـــنف كـــه بـــا در اخـــتيارگـــيري طـــراحـــان مجـــرب و خـــالق و بـــا تـــوجـــه بـــه رفـــع نـــياز 
خــريــداران داخــلي و حــتي بــني املــللي بــه خــلق و تــولــيد مــحصوالت بــا طــرح بــرتــر و مــردم پــسند و الــبته كــه بــا كــيفيت 

بيانجامد .

روش تحقیق:

در ایــن پــژوهــش بــه مــنظور بــررســی نــقش دکــوراســیون داخــلی و مــبلمان بــر وضــعیت روانــی اســتفاده کــنندگــان آنــها، 
نخسـت بـه بـررسـی ابـعاد مـختلف آن پـرداخـته شـد سـپس جهـت ارتـقاء مـیزان اعـتبار تـحقیق ، دقـت بـاالیـی در انـتخاب 
جـامـعه آمـاری و مـکان، جـنسیت افـراد، سـن، شـغل ، و ...بـه کـار گـرفـته شـد و بـه مـنظور انـدازه گـیری حـالـت روانـی  
افــراد مــورد مــصاحــبه تــعداد 120 عــدد پــرســشنامــه 21 ســئوالــی ، بــا مــیزان آلــفای گــرونــباخ 0.92 و بــه روش لــیکرت 
اســتفاده شــد .بــرای ســنجش افــراد از تــمامــی ســطح و تــوان مــالــی .فــرهــنگی، تــحصیالت، ســن و جــنسیت اســتفاده 

شد تا نتایج صحیح و قابل اعتمادی حاصل شود.



مبانی نظری:

معماری داخلی:

مـیدانـیم کـلیه عـلوم و فـنون و هـنر هـا و مجـموعـه دانـش بـا سـرعـتی شـگفت آور در حـال گـزاری مـحتوم مـی بـاشـد و هـر 
جـامـعه ای ولـو عـقب افـتاده تـریـن آنـها اگـر هـم تـوان رسـیدن و هـماهـنگ کـردن خـود را بـا جـامـعه در حـال رشـد جـهانـی 
نـداشـته بـاشـد بـه نـاگـزیـر شـاهـد ایـن ارتـقای کـیفی خـواهـد بـود و ایـن نـظاره گـری بـی تـردیـد تـاثـیر بـر نـحوی فـرهـنگ آن 
جـــامـــعه خـــواهـــد داشـــت و آن جـــامـــعه ولـــو بـــا تـــاخـــیر بـــه حـــرکـــتی در جهـــت ارتـــقای ســـطوح عـــلمی ،هـــنری و... رهـــنمون 
خــواهــد شــد.( شــاطــریــان،1383) لــذا مــطابــق جــامــعه جــهانــی ، در نــظر گــرفــنت مــعماری داخــلی بــه عــنوان شــاخــه ای 
مسـتقل از فـرایـند طـراحـی مـعماری مسـتلزم داشـنت دانـش مسـتقل و کـافـی در ایـن حـوزه اسـت.  مـامـوریـت مـعماری 
داخـلی تـزریـق روح زنـدگـی بـر  کـالـبد منجـمد مـعماری در فـضای داخـل و احـیاء تـعلق خـاطـر مـردم بـه فـضای داخـلی 
مـعماری اسـت و بـراي تـحقق ايـن مـهم بـايـد هـنر و عـلوم مـختلف از جـمله ، روانـشناسـي ، جـامـعه شـناسـي ، فـلسفه و 
... بـه كـار بـرد چـرا كـه شـايـد عـميق تـريـن پـيونـد و تجـربـه شـخصي يـك انـسان بـا مـعماري بـراي هـمني فـضاي داخـلي 

است .



نقش دکوراسیون در فضاهای داخلی مسکونی

عـناصـر کـالـبدی از طـریـق ایـجاد تـمایـز مـحیطی ، ارتـباط درون و بـیرون فـضاهـا در ایـجاد حـس تـعلق مـی پـردازنـد . 
شــکل ، انــدازه ، رنــگ، ، بــافــت و مــقیاس بــه عــنوان ویــژگــی هــای فــرم ، هــر یــک نــقش مــوثــر در شــکل گــیری حــس تــعلق 
داشـته و نـوع سـامـانـدهـی و چـیدمـان اجـزای کـالـبدی نـیز عـامـل مـوثـر دیـگر مـی بـاشـند . از ایـن رو مـی تـوان گـفت کـه 
تـقریـبا بـه مـیزان غـیر قـابـل بـاوری قـابـلیت هـای بـالـقوه در سـطوح مـختلف در مـحیط مـعماری وجـود دارد و اسـتفاده از 
ایــن قــابــلیت هــا بســتگی بــه ویــژگــی هــای روحــی روانــی و فــعالــیت بــه تــمامــی افــعال انــسانــی کــه در راســتای بــرآوردن 
یـــکی از نـــیازهـــای او انـــجام مـــی گـــیرنـــد ، دارد . بـــه طـــور کـــلی فـــعالـــیت هـــا را مـــی تـــوان از نـــظر عـــامـــالن بـــه دو دســـته 
فــعالــیت هــای فــردی و گــروهــی دســته بــندی کــرد. در فــرآیــند شــکل گــیری خــاطــره ، فــضا هــا و مــکان هــا نــقش مــوثــری 
دارنــد . دلبســتگی مــکانــی ، مــعنایــی اســت کــه مــا در محــلی کــه بــا آن آشــنایــی کــامــل داریــم پــیدا مــی کــنیم و هــویــت 
مــکان بــا مــحیط فــیزیــکی در ارتــباط اســت . در واقــع بــا پیشــرفــت دلبســتگی مــکانــی در طــول زمــان ، احــساس هــویــت 
مــکانــی نــیز شــکل مــی گــیرد ولــی تــفاوت آنــها در ضــمیری اســت کــه بــه هــر یــک از آنــها مــربــوط مــی شــود. مــحیط هــای 
خــاطــره انــگیز مــحیط هــایــی هســتند کــه در ذهــن مــا بــیانــی تــصویــری بــه جــا مــیگذارنــد . هــر مــحیطی بــاعــث مــقداری 
تحـریـک در حـس دیـداری ، شـنیداری و یـا المـسی مـیشود . بـنابـرایـن مـحیط رفـتاری ، تـصویـر شـناخـتی مـحیط عـینی 

است که اساس رفتار را شکل می دهد.

اصـطالح حـس مـکان از تـرکـیب دو واژه حـس و مـکان تـشکیل شـده اسـت . واژه حـس در فـرهـنگ لـغات آکـسفورد سـه 
معنای اصلی دارد :  



نخست یکی از حواس پنج گانه ؛
دوم احـساس ، عـاطـفه و مـحبت کـه در روان شـناسـی بـه درک تـصویـر ذهـنی گـفته مـی شـود؛یـعنی قـضاوتـی کـه بـعد 

از ادراک معنای شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود می آید که می تواند خوب ، جذاب یا بد باشد؛
ســوم ، تــوانــایــی  قــضاوت دربــاره یــک چــیز انــتزاعــی ، مــثل مــعنای حــس در اصــطالح حــس جهــت یــابــی کــه بــه مــفهوم 
تــوانــایــی یــک فــرد در پــیدا کــردن مــسیر یــا تــوانــایــی مــسیر در نــشان دادن خــود بــه انــسان اســت و در نــهایــت حــس بــه 

معنای شناخت تام یا کلی یک شئ توسط انسان می باشد .  
امـا واژه حـس در ایـن اصـطالح بیشـتر بـه مـفهوم عـاطـفه ، مـحبت ، قـضاوت و تجـربـه کـلی مـکان یـا تـوانـایـی فـضا در 

ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است

روانشناسی طراحی داخلی بر افراد

بـه گـمان بـسیاری از مـردم طـراحـی داخـلی، تـخصصی لـوکـس و تـزئـینی اسـت؛ در حـالـی کـه امـروزه کـاربـردی بـسیار 
وسـیع یـافـته و از اصـول عـلمی و مـهندسـی بـرای ایـجاد آسـایـش و ایـمنی بیشـتر پـیروی مـی کـند. از جـمله مـسائـلی 
کــــه در زمــــینه طــــراحــــی داخــــلی مــــورد تــــوجــــه قــــرار مــــی گــــیرد نــــیازهــــای کــــاربــــران بــــا تــــوجــــه بــــه ســــن، شــــخصیت، طــــبقه 



اجـتماعـی و عـالئـق و سـلیقه هـای فـردی اسـت. در واقـع کـار طـراح داخـلی، عـینیت دادن بـه ایـده هـا و خـواسـته هـای 
فرد در خلق محیط مطابق با نیازها و ویژگی های وی است.

مــورد مــهم دیــگر، ارگــونــومــی یــا شــناخــت ابــعاد بــدن انــسان در جهــت ایــجاد تــناســب مــبلمان و دکــوراســیون بــا بــدن 
انــسان اســت. از وظــایــف طــراح داخــلي ، طــراحــی هــر چــیزی بــراســاس ابــعاد و انــدازه هــای کــاربــر اســت. از دیــگر 
عـناصـر مـورد تـوجـه در طـراحـی فـضای داخـلی مـی تـوان از ایـمنی، اسـتفاده بـهینه از فـضا و سـطح، مـسائـل مـالـی 

(بودجه)، نور، آسایش افراد خانواده، ویژگی های فضا، عملکرد و نحوه استفاده از فضای داخلی نام برد.
در حـالـت کـلی تـاثـیر طـراحـی داخـلی بـه دو صـورت اسـت. یـکی تـاثـیر طـراحـی بـر خـود فـضای مـورد طـراحـی و دیـگری 
تــاثــیر طــراحــی فــضا روی افــراد اســت. بــه طــور قــطع، افــرادی کــه در فــضای داخــلی مــنزل بیشــتریــن زمــان را ســپری 
مـی کـنند، بیشـتریـن تـاثـیرپـذیـری را نـیز دارنـد . زنـان خـانـه دار و فـرزنـدان کـوچـک بـه نـوعـی بیشـتریـن زمـان خـود را در 
خـانـه مـی گـذرانـند کـه در نـتیجه آن بیشـتر تـحت تـاثـیر فـضای مـحیطی کـه در آن قـرار گـرفـته انـد، هسـتند. در بـرخـی 
مـــواقـــع بـــا تـــغییر چـــیدمـــان مـــنازل مـــی تـــوان بـــرخـــی بـــیماری هـــا را درمـــان کـــرد. گـــاهـــی در مـــورد بـــیماران افســـرده، از 
اطـرافـیان خـواسـته مـی شـود کـه در دکـوراسـیون مـنزل تـغییر و تـحول ایـجاد کـنند تـا بـا اسـتفاده از اثـرات درمـانـی آن 
بــتوان در بهــبود وضــعیت بــیمار حــرکــت کــند. اســتفاده از رنــگ هــا و جــنس هــا هــم در ایــن زمــینه مــؤثــر اســت کــه هــر 
کـدام مـی تـوانـند الـقاعـات خـاصـی را داشـته بـاشـند. بـه عـنوان مـثال، فـرفـورژه حـسی از سـختی و سـرمـا و تـصنعي 

بودن می دهد در حالی که چوب حسی از طبیعت را منتقل می کند و براي برخي افراد القاء حس آرامش .
عـالوه بـر ایـن طـراحـی داخـلي و فـضای مـناسـب در درمـان بـرخـی بـیماری هـای کـودکـان نـیز کـاربـرد دارد کـه از طـریـق 
آن مـــی تـــوان کـــودکـــان بـــیش فـــعال را نـــرمـــال و کـــودکـــان کـــم تحـــرک را پـــرتحـــرک کـــرد. آتـــوســـا نـــصر کـــارشـــناس ارشـــد 
گـــرافـــیک و مـــدرس دانـــشگاه تهـــران نـــیز در مـــورد اهـــمیت طـــراحـــی داخـــلی و اثـــرات آن بـــر مـــحیط خـــانـــه و افـــراد مـــی 
گــویــد: اهــمیت لــزوم مــقولــه طــراحــی فــضاهــای داخــلی بــه حــدی اســت کــه مــی تــوانــد از زوایــای مــختلفی مــورد بــررســی 
قـــرار گـــیرد. بـــا دو طـــراحـــی مـــختلف از یـــک فـــضای یـــکسان مـــی تـــوان آن فـــضا را بـــرای دو مـــنظور مـــختلف، مـــناســـب 
کـرد. طـراحـی فـضای داخـلی اهـمیت واقـعی خـود را نـشان داده اسـت. بـا چـیدمـان مـناسـب در مـنزل هـم پـدر و مـادر 
مـی تـوانـند فـضای مـوردنـظر خـود را داشـته بـاشـند و هـم کـودک در فـضایـی مـناسـب بـا شـرایـط روحـی و سـنی خـود بـه 

سر برد.
یـــکی دیـــگر از بـــارزتـــریـــن مـــحورهـــای طـــراحـــی داخـــلی مـــقولـــه انـــتخاب رنـــگ در فـــضاســـت. بـــا اســـتفاده از رنـــگ هـــای 
مــناســب در فــضا مــی تــوان حــتی بــعضی از بــیماری هــا مــانــند افســردگــی، فــشارخــون و... را درمــان کــرد. بــه عــنوان 
نـمونـه اسـتفاده از رنـگ آبـی تـعداد ضـربـان قـلب را کـمتر و رنـگ قـرمـز ضـربـان قـلب را شـدیـدتـر مـی کـند. قـرار گـرفـنت 
در فـضایـی بـا رنـگ هـای قـرمـز و زرد، اشـتهای افـراد را زیـادتـر مـی کـند ( كـه ايـن روزهـا فسـت فـودهـا از اثـرات ايـن 
رنـگ هـا بـسيار اسـتفاده مـيكنند ) . بـرخـی از رنـگ هـا بـعضی از صـفات را الـقا مـی کـنند. بـه طـور مـثال رنـگ آبـی در 
کـــنار ســـفید، پـــاکـــیزگـــی مـــضاعـــف را نـــشان مـــی دهـــد. یـــکی از پـــیشنهادهـــای مـــناســـب بـــرای فـــضاهـــای خـــیس مـــنازل 
مـانـند سـرویـس هـای بهـداشـتی، اسـتفاده از رنـگ هـای سـفید و آبـی هسـتند. نـتیجه ایـنکه، بـا اسـتفاده از رنـگ هـا و 

فرم های مناسب می توان یک فضا را از لحاظ کاربردی مناسب تر کرد(صدری و افراسیابی،1395).

بحث:

در گـام اول تحـلیل اطـالعـات مـربـوط بـه پـرسـشنامـه هـا اطـالعـات دمـوگـرافـیک مـصاحـبه شـونـدگـان تجـزیـه و تحـلیل شـد 
و طبق اطالعات آماری 66 درصد مصاحبه شوندگان بانوان و 44 درصد باقی را آقایان تشکیل میدادند.



جدول1: فراوانی جنسیتی مصاحبه شوندگان

از مــوارد مــهم مــد نــظر در دســته بــندي مــصاحــبه شــونــدگــان فــراوانــی ســنی پــرســش شــونــدگــان مــیباشــد کــه در اســتخراج ذائــقه 
هـای طـیف هـای سـنی مـتفاوت از اهـمیت خـاصـی بـرخـوردار اسـت. مـطابـق نـمودار زیـر قـسمت عـمده سـنی مـصاحـبه شـونـدگـان 

شامل بازه 40-30 می باشد.

 �

شکل 1فراوانی سنی مصاحبه شوندگان

در بـررسـی پـاسـخ هـای مـصاحـبه شـونـدگـان در ارزیـابـی مـیزان تـاثـیر طـرح هـای سـنتی و کـالسـیک و واکـنش روانـی 
مـصاحـبه شـونـدگـان  دريـافـته  شـد کـه 60.99 درصـد پـاسـخ هـای مـرتـبط بـا مـبلمان کـالسـیک بـیانـگر  پـاسـخ مـوافـقم و 
یـا کـامـال مـوافـقم بـه احـساس شـکوه و تجـمل مـیباشـد   و 74.54 درصـد پـاسـخ هـای مـرتـبط بـا مـبلمان سـنتی بـیانـگر  
پـاسـخ مـوافـقم و یـا کـامـال مـوافـقم بـه احـساس شـکوه و تجـمل مـیباشـد و هـم چـنین 52.72 درصـد  پـاسـخ هـای مـرتـبط 

فراوانی درصد فراوانی در صــــــــــــــــد فــــــــــــــــراوانــــــــــــــــی 
اصالح شده

فراوانی تجمعی

مرد 44 36.6 44 44

زن 66 55 66 100

Total 100 91.6 100

Missing system 10 8.4

Total 120 100



بـــا مـــبلمان مـــدرن بـــیانـــگر  پـــاســـخ مـــوافـــقم و یـــا کـــامـــال مـــوافـــقم بـــه تـــنوع در طـــرح و رنـــگ در ایـــن نـــوع مـــبلمان مـــیباشـــد   
فراوانی پاسخ به این پرسش ها مطابق جدول زیر است.

جدول2 : فراوانی پاسخ پرسش شوندگان به تاثیر روانی سبک های مختلف مبلمان

 نـــتایـــج پـــرســـشنامـــه در ســـواالت در تـــاثـــیر رنـــگ در وضـــعیت روانـــی و تـــعیین رنـــگ غـــالـــب مـــبلمان در انـــتخاب 
مـــصاحـــبه شـــونـــدگـــان بـــیانـــگر انـــتخاب 63.25 درصـــد رنـــگ هـــای ســـرد تـــوســـط بـــانـــوان و 58.95 در صـــد از 
آقـایـان تـمایـل بـه انـتخاب رنـگ هـا گـرم در مـبلمان داشـتند. و بـازه سـنی 20-40 ،بیشـتر تـمایـل بـه رنـگ هـای 
ســرد در انــتخاب مــبلمان داشــتند .در گــام بــعدی انــتخاب نــهایــی افــراد در انــتخاب مــبلمان مــنزل شــخصی 
آنــها پــرداخــته شــد.ایــن مــهم بــا دو دســته بــندي مــتفاوت انــجام گــردیــد .در گــام نخســت بــدون در نــظر گــرفــنت 
مـسائـل اقـتصادی در انـتخاب مـبلمان و در گـام بـعدی بـا در نـظر گـرفـنت مـسائـل اقـتصادی پـاسـخ مـصاحـبه 

شوندگان بررسی شد.

نـتایـج نـشانـگر انـتخاب مـبلمان کـالسـیک بـدون در نـظر گـرفـنت مـسائـل اقـتصادی آن اسـت. در ایـن خـصوص 
64.54  درصــد از پــاســخ هــا بــه انــتخاب مــبلمان کــالســیک  مــوافــقم و یــا کــامــال مــوافــقم بــوده اســت. در ایــن 
خـصوص 20.01  درصـد از پـاسـخ هـا بـه انـتخاب مـبلمان مـدرن  مـوافـقم و یـا کـامـال مـوافـقم بـوده اسـت در 
ایـــن خـــصوص 15.46  درصـــد از پـــاســـخ هـــا بـــه انـــتخاب مـــبلمان ســـنتی  مـــوافـــقم و یـــا کـــامـــال مـــوافـــقم بـــوده 

است فراوانی پاسخ ها مطابق جدول ذیل است.

جدول3  :فراوانی پاسخ پرسش شوندگان به انتخاب مبلمان بدون در نظر گرفنت مسائل اقتصادی

در تحـلیل پـاسـخ هـای ایـن سـواالت مـیتوان بـه روحـیه تجـمل گـرا و شـکوهـمند مـصاحـبه شـونـدگـان پـی بـرد و 
شايد با تحقيق بيشتر بتوان اين موضوع را در ريشه پسند زندگي ماكسيماليستي ايرانيان دانست .

کامال موافقم موافقم تــــــــــــــــــفـــــــــــــاوتــــــــــــــــــی 
نمیکند

مخالفم کـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــال 
مخالفم

Total

مبلمان کالسیک 38 29 25 11 7 110

کامال موافقم موافقم تــــــــــــــــــفـــــــــــــاوتــــــــــــــــــی 
نمیکند

مخالفم کـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــال 
مخالفم

Total

مبلمان کالسیک 23 48 18 15 6 110

مبلمان مدرن 12 10 55 22 11 110

مبلمان سنتی 6 9 33 35 17 110



در گــام بــعدی انــتخاب نــوع مــبلمان بــا تــوجــه بــه مــسائــل واقــعی اقــتصادی و تــوان مــالــی مــصاحــبه شــونــدگــان 
پـــرداخـــته شـــد و مـــشخص گـــردیـــد 71.81  درصـــد از پـــاســـخ هـــا بـــه انـــتخاب مـــبلمان کـــالســـیک  مـــوافـــقم و یـــا 
کـامـال مـوافـقم بـوده اسـت. در ایـن خـصوص 18.18  درصـد از پـاسـخ هـا بـه انـتخاب مـبلمان مـدرن  مـوافـقم 
و یـــا کـــامـــال مـــوافـــقم بـــوده اســـت در ایـــن خـــصوص 10.01  درصـــد از پـــاســـخ هـــا بـــه انـــتخاب مـــبلمان ســـنتی  

موافقم و یا کامال موافقم بوده است فراوانی پاسخ ها مطابق جدول ذیل است.

در تحــلیل پــاســخ هــا مــیتوان دریــافــت کــه در شــرایــط واقــعی مــبلمان مــدرن بیشــتر مــورد تــوجــه مــردم مــیباشــد 
ولــی نــکته جــالــب تــر آن اســت کــه حــتی در شــرایــط تــاثــیر گــذار اقــتصادی مــردم روحــیه تجــمل گــرای خــود را 

حفظ کرده و تمایل به انتخاب مبلمان کالسیک را دارند.

در قـسمت اول ایـن بـخش اشـاره گـردیـد کـه مـبلمان سـنتی بـیانـگر احـساس آرامـش و آسـودگـی در افـراد بـود 
ولی در انتخاب مبلمان در دو حالت اشاره شده مبلمان سنتی در اولویت انتخاب مردم قرار نداشت.

کامال موافقم موافقم تــــــــــــــــــفـــــــــــــاوتــــــــــــــــــی 
نمیکند

مخالفم کـــــــــــــــــــــــــــــامـــــــــــــــــــــــــــــال 
مخالفم

Total

مبلمان مدرن 28 51 15 4 2 110

مبلمان کالسیک 7 13 56 16 18 110

مبلمان سنتی 5 6 39 32 28 110



نتیجه گیری:

در نـــظر گـــرفـــنت خـــانـــه بـــه عـــنوان مـــکان آســـایـــش و آســـودگـــی انـــسان و تـــوجـــه بـــه ارتـــقاء بـــار روانـــی لـــوازم و 
عــناصــر داخــلی خــانــه نــقش مــهمی در بــاال بــردن ســالمــت روانــی مــردم دارد. و بــا تــوجــه بــه شــرایــط کــنونــی 
کــشور لــزوم تــوجــه مــسائــل روانــی در حــال حــاضــر از اهــمیت ويــژه اي  بــرخــوردار اســت و هــمچنین کــمبود 
پــژوهــش در ایــن حــوزه اهــمیت و ضــرورت پــژوهــشی ایــن مــقالــه را بــیان مــیکند. در قــسمت بــحث ایــن مــقالــه 
نـشان داده شـد کـه مـردم احـساس مـتفاوتـی نسـبت بـه سـبک هـای مـتفاوت مـبلمان را دارنـد در هـمین راسـتا 
احـساس شـکوه و تجـمل در خـصوص مـبلمان کـالسـیک، احـساس آرامـش  و آسـودگـی در خـصوص مـبلمان 
ســنتی و هــمچنین احــساس تجــدد و کــارایــی در خــصوص مــبلمان مــدرن  تــوســط مــصاحــبه شــونــدگــان بــیان 
گـردیـد. انـتخاب مـتفاوت رنـگ هـا در جـنسیت مـتفاوت و بـازه هـای سـنی مـتفاوت در تحـلیل ذائـقه رنـگی مـردم 
نـشان داد کـه بـانـوان تـمایـل بیشـتری بـه رنـگ هـای سـرد و آقـایـان تـمایـل بیشـتری بـه رنـگ هـای گـرم دارنـد و 
هـمچنین بـازه سـنی 40-20 سـال تـمایـل بیشـتری بـه انـتخاب رنـگ سـرد دارنـد. گـام نـهایـی مـقالـه بـه انـتخاب 
مــــبلمان در دو حــــال تــــاثــــیر پــــذیــــری از مــــسائــــل اقــــتصادی و مســــتقل از مــــسائــــل اقــــتصادی پــــرداخــــته شــــد و 
مــشخص گــردیــد مــبلمان کــالســیک انــتخاب اصــلی مــردم فــارغ از مــسائــل اقــتصادی اســت و مــبلمان مــدرن 
انـــتخاب مـــردم در شـــرایـــط واقـــعی مـــی بـــاشـــد و نـــکته جـــالـــب تـــوجـــه آن کـــه در قـــسمت اول ایـــن بـــخش اشـــاره 



گــردیــد کــه مــبلمان ســنتی بــیانــگر احــساس آرامــش و آســودگــی در افــراد بــود ولــی در انــتخاب مــبلمان در دو 
حــالــت اشــاره شــده مــبلمان ســنتی در اولــویــت انــتخاب مــردم قــرار نــداشــت و الــبته مــيتوان ايــن مــوارد را در 
وســعتي بيشــتر و بــا نــظر بــه جــزئــيات بيشــتر مــورد بــررســي قــرار داد آنــجا كــه حــتي رنــگ و بــافــت انــتخابــي 
پـــوشـــشي مـــبلمان مـــيتوانـــد احـــساس روانـــي خـــاصـــي را در افـــراد بـــرانـــگيزد و حـــتي ايـــن مـــطلب را در بـــاب 
كــاربــري هــاي مــختلف از جــمله : مــكان هــاي اداري ، هــتل هــا ، رســتوران هــا ، مــكان هــاي آمــوزشــي و .... 

مورد بحث و تحليل قرار داد .
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